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 بشرى عربيات

 
الزمن ساعتان ونصف مناسب ، ولكن معظم الطلبة لم تتدرب على مهارة إدارة الوقت، مع أن –أوالً 

  .الوقت جزء مهم من اإلمتحان، وال قيمة ألي إمتحان دون تحديد الوقت

 



األسئلة حسب ترتيب الفصول والوحدات في الكتاب، وهذا مهم في وضع كورونا جاء ترتيب  –ثانياً 

تحديداً، ألن الطالب الذي يسعى للنجاح فقط يمكنه إختيار المحتوى الذي سوف يدرسه وبذلك يحقق 

   .هدفه، أسوًة بالبرامج األجنبية

 

يالً من الكتاب، وما تبقى من األسئلة جاءت تحديداً وتفص %90وهذه أهم نقطة، أن أكثر من  –ثالثاً 

  .كانت غير مباشرة، وتوصف باألسئلة الدقيقة، لكنها لم ولن تخرج عن محتوى الكتاب 

 

جاءت األسئلة محتوية على نفس األفكار الواردة في أمثلة الكتاب أو من أسئلة المراجعة  -رابعاً 

   .الموجودة خالل الشرح، إضافًة إلى أسئلة الفصل والوحدة

 

أتمنى على جميع المعلمين والمعلمات والطلبة إعتماد الكتاب المدرسي فقط ، والتركيز  –خامساً 

على مهارة إستخدام الرياضيات  واإلبتعاد عن اآللة الحاسبة ألن أرقام أسئلة الوزارة مدروسة 

   .والثوابت مقّربة لتسهيل ذلك



 

رقم السؤال في امتحان 
 الوزارة

 

 الكتاب المدرسي  رقم الصفحة  للفكرة أوالسؤال في

 9الفقرة األخيرة صفحة    1
 

 19صفحة  2سؤال رقم  2
 

في  37، جتا  37وقد تمَّ إعطاء جا  ، 27صفحة  1نفس فكرة سؤال  3
 الثوابت 

  24نفس فكرة السؤال األول صفحة  4
 

5 
  

 ولكن مع تقليل المسافة بين اللوحين ، 28صفحة  5نفس سؤال 
 

 ، ويحتاج الحل إلى خطوتينمثال وسؤال في درس الجهدهناك أكثر من  6



 
 

 

 36فرع ) ب ( صفحة  2نفس فكرة سؤال  7
 
 

 24صفحة  3نفس فكرة سؤال  8
 28صفحة  3ونفس فكرة سؤال 

 

 39مثال صفحة  9
 

 46نفس المثال صفحة  10
 

 65صفحة  5سؤال رقم  11
 

في السؤال الوزاري زادت المسافة بينما ،  61نفس فكرة المثال صفحة  12
  65صفحة  3،  ونفس سؤال  في المثال نقصت المسافة



ولكن كان  76والسؤال األول صفحة  68نفس فكرة السؤال األول صفحة  13
  .السؤال عن نسبة الجهد بدالً من نسبة الطاقة 

 

 77صفحة  9يعتمد على مفهوم توصيل المواسعات، نفس فكرة سؤال  14
 

، مع معرفة العالقة بين الجهد   73نفس فكرة السؤال األول صفحة  15
 ع والطاقة المختزنة في مواس

 

16 
 
 
  

، وهو تطبيق مباشر على قانون الطاقة  120صفحة  2الفكرة في سؤال 
 للمواسع والعالقة بين التيار والشحنة 

 

17 
  

 84أسهل من مثال صفحة 
 وتطبيق مباشر على قانون ) ت=أ ن ع ش ( 
 الطالب تحويل المساحة من ملمتر مربع إلى متر مربعولكن على  

 



 

 91صفحة  4سؤال نفس فكرة  18
 

 سؤال مباشر من خطوتين   19

يعتمد على مفهوم توصيل المقاومات، والفكرة من أسئلة سنوات سابقة   20
 وهناك أمثلة عديدة على ذلك

 

سؤال مباشر من ثالث خطوات بسيطة : حساب المقاومة المكافئة ثم   21
 هناك أمثلة عديدة على ذلك .التيار الكهربائي ثم القدرة الكهربائية 

 

 لكنه يعتمد على مفهوم توصيل المقاومات والقدرةسؤال للمتميزين   22
 

 سؤال مباشر من خطوتين : ط = ت ج ز ،  وقانون أوم ) ج = ت م ( 23
 

 ) مالحظة : ) ج (  رمز الجهد الكهربائي  

 خطوات 3على قوانين كيرشوف ويحتاج  119صفحة  6يشبه سؤال  24



 

 جزء من دارة كهربائية وتطبيق مباشر على قوانين كيرشوف 25
 

 145تطبيق مباشر وموجود في الجزء األول من مثال صفحة  26
 

 بين اتجاه التيار والمجال( مباشر على القانون ) ق = ت ل غ جا الزاوية  27
 

 151والفكرة في المثال صفحة  150الشرح صفحة  28
 

29 
  

 163سؤال متكرر منذ سنوات ، وهو نفس فكرة السؤال الثاني صفحة 
 

 182صفحة  2الفكرة في سؤال  30
 

 مباشر على قاعدة اليد اليمنى وقانون فارادي 31
 

 المحصلة للقوتين الكهربائية والمغناطيسية تطبيق مباشر على القوة  32



 

 191صفحة  3الفكرة في سؤال  33
 

 سؤال مباشر على الملف اللولبي   34
 

 سؤال للمتميزين،  35
 لكنه ال يحتاج أكثر من دقيقة تفكير

 

36 
  

 ومعرفة التمثيل البياني سؤال يعتمد على حفظ قانون المحاثة 
 

  تفكير بسيطسؤال يعتمد على قاعدة لنز ،  37
 

مباشر على معادلة أينشتاين الكهروضوئية ، والفكرة في المثال صفحة  38
213 

 217، 216( مباشر وموجود صفحة  مادة للحفظ)  39
 



، ونفس فكرة الفرع  218تطبيق مباشر ونفس فكرة األمثلة صفحة  40
 236صفحة  7الثالث من سؤال  

 

41 
 

 227صفحة  4وموجودة في سؤال   225-224صفحة  مادة للحفظ

42 
 
  

 إضافة إلى شرح الكتاب 236صفحة  6الفكرة في سؤال 
 

تطبيق مباشر على معادلة أينشتاين ، والطاقة القصوى = الشحنة  43
 مضروباً في جهد القطع

 
 لكنه أسهل ) أقل بخطوة ( 235صفحة  4،  3نفس فكرة األسئلة رقم 

 
 

 مباشر  44
 



 ، يحتاج إلى خطوة بسيطة241الفكرة في المثال صفحة  45
 

 253مباشر والفكرة في الشرح صفحة   46
 

 في الكتاب والفكرة بسيطة ومكتوبة في الشرح 249نفس الشكل صفحة  47
 

 931بالضرب في رقم مباشر تحويل  48
 

 في الكتاب 256مباشر والمعلومة صفحة  49
 

 في الكتاب 256مباشر والمعلومة صفحة  50
 

 

 



 إعداد المستشارة التربوية            

 بشرى عربيات                   
 


